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NEGEN 11 en 12 Mail  
 

Nieuwjaarsreceptie en museumbezoek op 16 januari 2011 
 

Uitnodiging  
Het bestuur nodigt U en uw gezin van harte uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie, die dit jaar in 
Het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt gehouden. Dit 
spoorwegmuseum, dat onlangs nog verkozen is tot het leukste 
museum van Nederland, combineert nostalgie met oude 
techniek die zo goed bij onze auto’s past. 
Op deze inspirerende, avontuurlijke locatie willen we 
gezamenlijk met U op het nieuwe jaar toasten.  
 
Hiervoor is zaal ‘Centrale’ is speciaal voor ons gereserveerd. Na de ontvangst en nieuwjaarstoespraak 
wordt er een heerlijke lunch geserveerd. Tijdens deze lunch zal door ons clublid Jan van Laar een 
presentatie en demonstratie over de GPS-locator (een unieke manier om uw Porsche te beveiligen) 
worden gehouden. Aansluitend is er alle gelegenheid om het museum te bezoeken. Voor U, maar ook 
voor uw kinderen, een ware ontdekkingsreis!  
 

De receptie, lunch met presentatie en museumbezoek worden U en 
uw gezin door de club zonder kosten aangeboden. In verband met 
de reservering van de catering dient U zich wel vooraf aan te 
melden. Eventuele consumpties tijdens en na het museumbezoek 
zijn voor eigen rekening. 
Parkeren van uw klassieke 911 of 912 kan gratis naast de voordeur. 
Moderne auto’s kunnen voor het museum tegen geringe betaling 
geparkeerd worden en anders aan de Maliebaan (parkeermeters). 
 

Een goed begin (van ons Porsche-jaar) is het halve werk….We zien Uw aanmelding en komst dan ook 
graag tegemoet. Fijne feestdagen en graag tot dan! 
 

      Ontvangst om 11:00 uur in zaal ‘Centrale’ van  
Het Spoorwegmuseum 
Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht. 
 
Van 11:30 tot ca. 13:00 uur: Nieuwjaarstoespraak en 
Lunch met Presentatie 
 
Vanaf ca. 13:00 uur: (Individueel) Museumbezoek.  

 
Eindtijd: U bent vrij om tot sluitingstijd (17:00 uur) het museum te bezoeken. 
 
Aanmelding vóór 9 januari 2011: 
Inschrijving via e-mail ec@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl met opgave van het aantal volwassenen 
en kinderen. 

 
 


